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ARCHIV NAŠICH ÚSPĚCHŮ V LETECH 1986 - 2006 

Matematika 

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých matematických soutěží, např. Matematické 
olympiády, Pythagoriády či celostátní soutěže Klokan. K nevýraznějším úspěchům našich 
žáků patří:  
1990/1991: Jiří Mareš - 3. místo v okresním kole matematické olympiády (MO), účast v 
krajském kole MO.  
1994/1995: Marek Rulf - 2. místo v okresním kole MO, účast v krajském kole MO.  
1999/2000: Martin Polášek - 1. místo v okresním kole MO.  
2000/2001: Tomáš Dedrle - 1. místo v okresním kole MO.  
2000/2001: Jiří Ančinec - 4. místo v okresním kole MO, účast v krajském kole.  
2004/2005: Lenka Pavlíková - 1. místo v okresním kole MO, 2. místo v krajském kole.  
2004/2005: Lukáš Hůrek - 3. místo v okresním kole MO, účast v krajském kole - úspěšný 
řešitel.  
2005/2006: Eliška Boráková - 2. místo v okresním kole MO. 

Angličtina 

Umět cizí jazyk je v dnešní době nutnost. Tuto skutečnost si uvědomují i naši žáci a pilně se 
učí angličtině či němčině. Získané vědomosti si pak ověřují v praxi, tedy v jazykových 
soutěžích. A že se opravdu dovedou domluvit, za to hovoří výsledky konverzačních soutěží:  
1. místo v okr. kole, 9. místo v krajském kole – Pavel Krejčiřík  
1. místo v okr. kole, 2. místo v krajském kole – Dana Dýšková  
1. místo v okr. kole, 3. místo v krajském kole – Tomáš Salaj  
2. místo v okr. kole – Alena Jurčová  
1. místo v okr. kole – Matěj Podhorský  
1. místo v okr. kole, 2. místo v krajském kole – Monika Talašová 

Němčina 

Nejvýraznější úspěchy v konverzační soutěži v německém jazyce:  
1. místo v okr. kole, 1. místo v krajském kole, 4. místo v celostátním kole – Ema Stašová  
1. místo v okr. kole – Michaela Močičková  
2. místo v okr. kole, 3. místo v krajském kole – Miroslav Veselý  
2. místo v okr. kole – Ondřej Bradáč  
2. místo v okr. kole – Patrik Míša  
2. místo v okr. kole – Gabriela Hospůdková  
2. místo v okr. kole – Marek Valouch  
2. místo v okr. kole – Otto Ramstorfer  
2. místo v okr. kole – David Viška  
3. místo v okr. kole – Miroslav Benešovský  
3. místo v okr. kole – Eva Němcová 
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Čeština 

O tom, že mateřský jazyk je nám blízký, svědčí úspěchy našich žáků v olympiádách z českého 
jazyka a v recitačních soutěžích. Recitační soutěž:  
1. místo v okr. kole, postup do krajského kola – Tereza Jirušková  
postup do oblastního kola – Jana Kiflová  
postup do oblastního kola – Jitka Hanáčková  
1. místo v okr. kole, 3. místo v obl. kole – Pavel Krejčiřík  
postup do krajského kola – Markéta Chudárková  
postup do krajského kola – Monika Gärtnerová  
postup do krajského kola – Eva Hrabálková  
postup do krajského kola – Jana Vodicová  
1. místo v okr. kole, postup do krajského kola – Vanessa Panzardi  
2. místo v okr. kole, postup do krajského kola – Renata Cziroková  
Olympiáda z českého jazyka – Naši žáci se pravidelně účastní školních a ti nejlepší také 
okresních kol.  
4. místo v okr. kole – Petra Střeštíková  
5. místo v okr. kole – Lukáš Kaštovský  
9. místo v oblastním kole – Radana Měřínská  

Přírodopis 

Každoročně je pro žáky pořádána biologická olympiáda. O soutěž je ze strany žáků velký 
zájem a tvrdá konkurence. Ti nejlepší:  
3. místo v okr. kole, postup do regionálního – Jan Bartůněk  
4. místo v okr. kole – Břetislav Staša  
9.místo v okr. kole – Alena Hiršová 

Dějepis 

Soutěže Mladý historik a Dějepisná olympiáda, tam všude jsme dokazovali své znalosti 
z historie. A jak se nám vedlo? Posuďte sami:  
9. místo v krajském kole DO – Eva Němcová  
Mladý historik:  
1. místo v okr. kole – Petra Střeštíková  
3. místo v okr. kole – Pavla Tunysová  
1. místo v okr. kole, 8. místo v oblastním kole – P. Jakeš  
1. místo v okr. kole – Jana Kubičíková  
4. místo v okr. kole – Zdeněk Nesrsta  
4. místo v okr. kole – Jiří Šoustal  
6. místo v okr. kole – Patrik Mour 
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Zeměpis 

Zeměpis je brána do světa, klíč k poznávání cizích zemí, také možnost cestování, třeba 
prstem po mapě. Vždyť je to úžasné, chvíli být v Americe a pak jen otočením stránky atlasu 
se ocitnout ve žhavé Africe. A že tohle všechno máme v malíku, to vám dosvědčí úspěchy 
v Zeměpisné olympiádě.  
2. místo v okr. kole, 1. místo v kraji, 9. místo v celostátním kole – Michal Schovajsa  
1. místo v okr. kole, 5. místo v krajském kole – Jana Viktorová  
1. místo v okr. kole, 2. místo v krajském kole – Pavel Nesrsta  
3. místo v okr. kole - Štěpán Strnadel  
3. místo v okr. kole – Andrea Miklová 

Fyzika a chemie 

Fyzika a chemie jsou předměty, ke kterým hodně lidí ne a ne najít cestu. To ale neplatí 
pro Ondřeje Maňáka, který postoupil do okresního kola Fyzikální olympiády a Petra 
Kaštovského, jenž se zúčastnil dokonce oblastního kola.  
Věta „A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen hliník…“ zajisté zlidověla i Jiřímu Kubíčkovi, 
který se stal úspěšným řešitelem okresního kola Chemické olympiády. 

Výtvarná výchova 

Za 20 let existence naší školy jsme se zúčastnili více než stovky výtvarných soutěží (Alšova 
země, Děti a umění, mezinárodní soutěž Duha, Požární ochrana očima dětí ad.). V soutěžích 
jsme zaznamenali hodně výrazných úspěchů. Nejlepších ocenění dosáhli Daniel Zavřel, Jana 
Vaňáčová, Radek Martinů, Lucie Cívelová, Petra Žižlavská, Alice Adamíková, Hedvika Stašová. 
Práce těchto žáků byly oceněny v celorepublikových kolech a v mezinárodních soutěžích. 

Hudební výchova 

Žáci naší školy dali o sobě vědět také v různých pěveckých soutěžích. Do celostátního kola 
soutěže ve zpěvu lidových písní s přehledem nad konkurencí postoupila Pavla Šolarová a 
Václav Kadlčík, který zde získal 1. místo. Výrazný úspěch zaznamenala Barbora Kolajová 
v soutěži ve zpěvu populárních písní, která zpívala tak přesvědčivě, že si vybojovala účast 
v celorepublikovém kole v Českých Budějovicích. Dále se do celostátního kola probojovala 
Jana Slámová. Se zpěvem se dále pojí žáci Petr Vojtík, Kristýna Soukupová, Veronika Goišová, 
Renata Cziroková, Ondřej Míša, Veronika Ochodnická. 

Tělesná výchova 

1986/1987: 1. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice chlapci (J. Martykán, P. 
Čvejčara, P. Večeřa) a 3. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice.  
1988/1989: 1. místo v okresním přeboru v házené žáků, 2. místo v okresním kole ve 
volejbale.  
1990/1991: Mezinárodní utkání v házené dívek naší školy s Austrií Vídeň.  
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1991/1992: 3. místo v okresním přeboru házené.  
1992/1993: 1. místo v okresním přeboru házené.  
1993/1994: 2. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice, 3. místo v okresním 
přeboru v házené.  
1994/1995: 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu v atletice ml. žákyně, 2. místo v 
okresním přeboru v házené, 3. místo v okresním kole ve sportovní gymnastice, 3. místo v 
okresním kole atletického čtyřboje mladší žáci i žákyně.  
1995/1996: 1. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice a 2. místo v regionálním 
kole ve sportovní gymnastice (P. Martykán, J. Laciga, O. Maňák, V. Sicha, J. Haša). 3. 
místo oresním kole házené ml. žáci.  
1996/1997: 1. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice - chlapci a 2. místo v 
okresním přeboru ve sportovní gymnastice - dívky , 2. místo v okresním přeboru házené.  
1997/1998: 2. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice - chlapci, 2. místo v 
okresním přeboru házené.  
1998/1999: 3. místo v okresním přeboru házené.  
2001/2002: 1. místo v Poháru rozhlasu otrokovických škol - mladší a starší žákyně, 2. místo v 
okresním přeboru házené, 2. místo v atletickém čtyřboji - mladší žáci a žačky, Trnavský 
přespolní běh 2. místo Z. Podlasová a 3. místo Z. Bahulová.  
2002/2003: 2. místo v Poháru rozhlasu otrokovických škol v lehké atletice.  
2003/2004: 2. místo v okresním kole malé kopané, 2. místo v Poháru rozhlasu otrokovických 
škol v lehké atletice - dívky.  
2005/2006: 1. místo v okresním kole v malé kopané a 2. místo v krajském kole v malé 
kopané. 2. místo v okresním kole v basketbalu. 

Psaní na stroji 

2005/2006: Hana Šenkeříková - 1. místo v krajském kole, 35. místo v celostátním kole v 
psaní na klávesnici PC. 

 

Informace převzaty z almanachu k 20. výročí školy. 

 


